
  

 

 

Handlingsplan Covid-19 Sandefjord folkehøyskole – 
erstatter smittevernplan av september 2021 
Gjeldende fra 30.september 2021 

 
De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt: 
 

1. Syke personer skal ikke delta på fellesaktiviteter/måltider på skolen. Det aller 
viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg på rommet. 

2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene 
er viktig for å hindre kontaktsmitte. 

3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte. 

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke 
møte til måltider eller undervisning, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også 
vaksinerte. Ansatte skal holde seg hjemme og elever på rommet til allmenntilstanden er god. 
Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller 
hoste. 

Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen 
kan nektes å komme i barnehagen eller på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som 
får påvist korona, skal isolere seg. 

 
Testing  
 

Følgende personer er anbefalt å teste seg:  

A. Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, 
uavhengig av vaksinasjonsstatus  

B. Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet   
C. Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet  
D. Øvrige uvaksinerte nærkontakter    

 

Nærkontakter  
 

Husstandsmedlemmer = medelever på hele skolen 

Vaksinerte medelever er ikke anbefalt å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg hvis 
de får symptomer.    



Uvaksinerte medelever er anbefalt å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller til å teste 
seg. 

 

 

Spesielle forhold for oss vår skole 
 

• Vi åpner for besøk på skolen.  
• Elevene trenger ikke å melde fra om overnatting/reise bort fra skolen 
• Vi massetester ikke elevene ved tilbakekomst etter ferier 
• Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke 

lenger kan bruke egenmelding ved fravær av helsegrunner. 
• Reiser utenlands kan nå gjennomføres, i lys av UD sitt reiseråd..  
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